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1. Introduction 

Various definitions of language have been proposed; however, 

from the point of view of this study, language is a set of words in 

ordered relations and with specific rules among them. Ordinary words 

of language have special capacities by which literary artists derive an 

aesthetic order from words or reveal different meanings and functions 

of words. Using this capacity of words, these artists create a new 

system in language which is called "literature". In short, literature is a 

linguistic and verbal art. This verbal art is divided into different forms 

through the use of different terms and words. One of these types of 

verbal art is Carikalamature, which has been defined as a word play. 

Carikalamature is one of the new genres in the field of Persian prose 

that was introduced by Parviz Shapour to the literary community in 

1960s. Carikalamature, is simple short, literary and comic prose which 

induces a caricaturelike humorous image. In this article it has been 

tried to reveal the origins of this type of prose in classical Persian 

literature by considering Obeid Zakani's prose as the best known 

classical example of this apparently newfound type. 

 

2. Methodology 

In this article, it is shown how the emerging type of caricaturist is 

related to classical Persian literature using analytical methods. 
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Therefore, according to the theory of intertextuality, this study deals 

with the connection between Shapur's caricatures and the works of 

Obaid Zakani. Therefore, after studying Shapur's Carikalamature and 

extracting its features, Obaid's prose works have been studied, and the 

existence of those features in his prose works has been shown. 

 

3. Discussion 

Some scholars consider the Carikalamature to be the product of 

some Western translations of the 50s and they believed it has Western 

roots. Although the caricaturist emerged in an environment full of 

Western-influenced modernizations, it must be borne in mind that this 

form of concise prose has a long history in our literary heritage. 

Basically, new texts stand on the shoulders of previous texts. This is 

called "intertextuality" in recent texts. It seems that for this type, two 

main origins can be found in classical Persian literature: 1. proverbs 

and adage: Since the ultimate goal of proverbs is advice, they are 

naturally devoid of the elements of humor and comparison. But there 

are also cases in which some sentences have a load of humor; like 

some of Saadi's brief sentences in Golestan, especially in the eighth 

chapter. 2. Indian style poems: One of the main features of Indian 

style poetry is thematics. One of the sources of thematic creation 

among the poets of the second period of the Safavid era was the use 

of words or generally known as “word play” in various ways. That is 

why Hosseini believes that if we want to get a genetic certificate for a 

Carikalamature, we should refer to the Indian style.  According to the 

intertextual approach, the Carikalamature cannot be considered a 

product of Western translations and origin; rather, this type of literary 

prose has a long history in Persian literature, which has reappeared in 

the form of Carikalamature in the contemporary period. Among 

these, Obaid Zakani's humorous and concise prose has a special place 

and in many cases is very similar to what is called a Carikalamature 

today. 

Nizamuddin Obaid Zakani was the first person in the field of prose 

to write treatises in innovative ways in which he criticized the social 

situation. Among Obaid's works, what we are looking at in this article 

are his prose works. In these works, we come across sentences that 

have the same style and form that we see in Parviz Shapour's 

Carikalamature. Since Parviz Shapour studied Obaid's works and 
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even illustrated and printed Obaid's mice and cats as cartoons, it can 

be claimed that Shapur was influenced by Obaid's prose in creating 

the Carikalamature. Based on this, we can find these similarities 

between Obaid's sentences and Parviz Shapour's Carikalamatures: 1. 

Satire: humor is the main infrastructure of the Carikalamature. 

Obaid's works are among the most accurate examples of satire in 

Persian literature, and his satire, like Shapur's satire, was pioneering 

in his time. 2. Simplicity of expression: One of the characteristics of 

Carikalamature is the simplicity of its prose. Perhaps the greatest 

feature of Obaid's poetry and prose is his simplistic approach and the 

closeness of his humorous language to the public, which later became 

the model for other satirical poets and writers. 3. Pictorial 

representation of sentences: In the Carikalamature, an attempt is 

made to bring the various aspects of language closer to the visual 

aspects. In Obaid's works, also the concepts are expressed in such a 

way that after reading or hearing the sentence, the audience creates an 

objective form of it in his mind. 4. Briefness: Conciseness is one of 

the main features of Carikalamature as one of the types of humor and 

satirists have always paid attention to this feature. The more 

inconsistent matters or factors are included in a more compact 

structure, the greater the amount of surprise and consequently 

laughter. Most of Obaid's sentences and phrases - as befits the genre 

of humor - are expressed in the most concise form. 5. Artistic 

arrangement of words: The place of words in the structure of the 

Carikalamature is very important. Carikalamature are widely used in 

terms of words and their various capacities. Obaid is also well aware 

of the power of words and the potential hidden in them and has used 

this feature very well in his sentences. The following are examples of 

Obaid and Shapur sentences to show the high degree of similarity 

between the two of them.  

Of course, these similarities do not mean that Obaid's works are in 

complete agreement with the caricature genre. Obaid Carikalamature-

like are different from Shapur Carikalamatures. Apart from the 

difference in language and style of writing, which stems from the six 

centuries between the time and the evolution of language over the 

centuries, the following should be noted: 1. A strong presence of 

humor in Obaid's works; 2. The objectivity of Obaid's prose and the 

subjectivity of Shapur's works; 3. Philosophical view in the works of 
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Shapur and social view in the works of Obaid; 4. Existence of poetry 

in Shapur's works. 

 

4. Conclusion 

Obaid Zakani's satirical prose in Delgosha's treatise, Sad Pand, and 

especially in the “Treatise on Definitions”, in many cases has led to 

sentences that are like Carikalamature and have the main 

characteristics of that genre. In Obaid's work, we are confronted with 

sentences in which, apart from its shade of humour, the author puts the 

words together artistically in a simple and concise prose, which 

ultimately evokes a funny image. Considering the history of Shapur's 

acquaintance with Obaid's works, it can be said that he was influenced 

by Obaid's prose in creating this literary genre. Finally, it should be 

said that the hypothesis that the Carikalamature is a genre that has 

been formed from the attention of Western literature in Persian 

literature, cannot be a correct hypothesis and it is better to consider 

this genre as a revival of the ancient species in a new form. 

Keywords: Carikalamature, Persian prose, satire, Obeid Zakani, 

Parviz Shapour. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  9211 بهار و تابستان، 74شمارة  دورة جديد، ،32سال 

 
 پای نثر عبید زاکانی در کاریکلماتورهای پرویز شاپور ردّ

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 2 دکتر عفّت نقابی، 1 مهرداد زارعی

 چکیده
 

 ،کـاتور يكـه هموـون كار   ی اسـ  و ادبـ  آمیـ  منثور، ساده، كوتـاه، نن   ایهجمل ،کلماتوريكار
 يی بـا ادبیـات  را دسـتاورد آشـنا   گونـه  نيـ ا ی از پژوهشگران،. برخندكیرا القا م  ینن آم یريتصو

 کیكالس اتیگرا در ادبنثر موج  مضمون گونة نيا آنکه حال ؛دانندیم یفرنگ یهاغرب و ترجمه
 یهـا ضمن نشـان دادن خاسـتگاه  با توجه به نظرية بینامتنی ، مقاله  نيدارد. ا نهيريد ایهسابق یفارس

ترين متن كالسیک به ايـن گونـة   عنوان شبیهی را بهزاكان دینثر عب ی،كهن فارس اتیدر ادب گونهنيا
د بـه  ارد متعـدّ در مـو  شآثـار برخـی  در  دیـ عب  یـ نثر موج  و نن آمكند. بررسی می ظاهر نوظهوربه

كـه خـالک كاريکلمـاتور      شاپور يپرو هایکلماتوريكارمشابه  یاس  كه ساختار دهیانجام یجمالت
 یهـا یژگـ يلحـا  وجـود و  بـه  دیـ نثـر عب  یهـا نمونـه  ،مقالـه  نيـ جهـ  در ا  نیدارند. بـه همـ   اس ،
اژگان، هنرمندانة و نشیچ جاز،يبودن جمالت، ا یريتصو ان،یب یهموون نن ، سادگ کلماتور،يكار
ی کلماتورهـا يبا كار دیعب یهاکلماتورگونهيكار انیكه م يیهابه تفاوت . همونیناس شده یبررس
 یةفرضـ آشنايی شـاپور بـا آثـار عبیـد،     با توجه به ،  ياس . درنهااشاره شده نی  وجود دارد، شاپور

 یایـ ونـه را اح گ نيـ اايـ  كـه   ديـده و بهتر  را چندان درس  ندانسته کلماتوريكارغربی بودن ريشة 
  بدانی .نو  یدر قالب نهيريد یاگونه
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 .شاپور  ي، پرویزاكان دینن ، عب نثر فارسی، کلماتور،يكار  :کلیدیهایواژه

 

 مهمقدّ -1

خواهی  به آن اس ؛ اما از منظری كه ما میدر باب زبان، تعاريف مختلفی ارائه شده

در  اس . هاآن نیمند خاص بقانون ها و روابط منظ  واز واژهی ازبان مجموعهنگاه كنی ، 

 انیرابطه وجود دارد؛ اما آنوه مرز م نیهم نی  ،ديآیم ديبا استفاده از زبان پد كه اتیادب

و  اهواژهو...( با  سندهي)شاعر، نویات ادبعرصة برخورد هنرمندان  نحوة اس  ادبیات با زبان

 یدستور ،یمتن ،يیمعنا ،يیف آواابعاد مختل یها دارااس . واژه ناگخاص واژ یریكارگبه

ابعاد و  نيا از انهنرمنداين  یآگاه هستند. یکي یف ی ومعنو ،یارزش عانف نیو... همون

در محور  خاص یگاهيها در جاواژه یریكارگبا به آنان تا شودیم موجبها ارزش

ها آشکار را از واژه یمعنا و كاركرد متفاوت ايد نبه دس  ده یشناختيیبايز ینظم جمالت،

در  شهیدارد. ما هم یاس  كه دو رو یاسکه« واژه»گف  هر  توانیم لیاز باب تمث»د. نكن

را به ما منتقل  یامیپ ايو  يیكه معنا  يسکه سروكار دار یروزمره فقط با آن رو یگفتگو

 «اوس ، غالباً، از ما نهفته اس  کیسشناسکه كه وجه جمال گريد یاما رو كندیم

سکه دس   گريد یبا استفاده از آن رو ،یادب ة(. هنرمندان عرص19: 9219،ینكدكیعی)شف

كه بر زبان استوار اس  و  ینظام ؛اس  «اتیادب»كه همان  زنندیم ديجد ینظام نشيبه آفر

صورت كه  نيبه ا ؛ اما با آن تفاوت دارد و از آن مستقل اس د،يآیم رونیاز دل آن ب

بلکه  ستند؛یخود ن یو لذا زبان یواژگان یرسانندة معان غالباً» دينظام جد نيكلمات در ا

مالحظات  ری)نظیرزبانیو غ یو به مالحظات ادب اتیهستند كه در نظام ادب يیرسانندة معناها

 .(61: 9282 شناس،)حک« اس شده ها دادهو ج  آن( به آن یجوارتشابه و ه 

 نیهم یریكارگبه باهنرمندان  كه اندیخاص یها یظرف ایدار ،زبان یمعمول یهاواژه

 انيگراصورت»هاس  كه واژه یژگيو نیهم لی. به دلندكنیم ی را خلکآثار ادب ها یظرف

بلکه هنر  س ؛ین ماژهاياو  رهايهنر تصو ات،یاند كه ادبنشان داده شيروس در مباحث خو

به  توانندینم يیاتنهها به(. البته واضح اس  كه واژه81: 9219،یكدكنیعی)شف« هاس واژه

بلکه نحوة  ؛حس و عانفة الزم را منتقل كنند ايمنجر شوند و  (Motivation) « شیانگ»

اس  كه آن  ینیو جانش ینینشدر محور ه  هاآن نشیواژگان در كنار ه  و چ یریكارگبه



 77 شاپور زیپرو یکلماتورهایدر کار یزاکان دینثر عب یپا ردّ                     99 بهار و تابستان

ه  به  قرارگرفتن در كنار با ديكلمات با ايها واژه ،گريدعبارت. بهنديآفریرا م دينظام جد

. شودیم ليبه هنر تبد ،اریخالقانه از زبان مع یریگكه با بهره كالمی ؛شوند ليكالم تبد

واسطة . بهیو كالم یاس  زبان یهنر ،اتیادب :گف  كه توانینور خالصه مبه ،بیترتنيابه

 از یکي. شودیم  یتقس یبه انواع یهنر كالم نيمختلف استفاده از كلمه و كالم، ا یهافرم

 اند.ها تعبیر كردهاز آن به بازی با واژه اس  كه کلماتوريكار ،یانواع هنر كالم نيا

 ـ بیان مسئله1ـ 1

های جديد در حوزة نثر فارسی اس  كه در دهة چهل قرن كاريکلماتور يکی از گونه

را  کلماتوريشاپور كارحاضر، پروي  شاپور به جامعة ادبی معرفی و به تعبیری پیشنهاد كرد. 

؛ اما بود غالباً متأثر از غرب یهايینوگرا یدر تکاپو یكه جامعة ادب معرفی كرد ایدر برهه

آثار در  یاهنیشیپ یدارا ،گونة نثر موج  نيمسئله توجه داش  كه ا نيبه ا حتماً ديبا

دارای از  زاكانی دیو موج  عب  ینثر نن آم ،آثار نيا انیدر میات فارسی اس . ادبكالسیک 

 های پروي  شاپورکلماتوريبه كار یارید شباه  بساس  و در موارد متعدّ ایژهيو جايگاه

ای تحلیلی دريابی  گونة بر اين اساس، در اين مقاله در پی آن هستی  تا با شیوه دارد.

، چه نیبنيدراخورد و نوظهور كاريکلماتور چگونه با ادبیات كالسیک ما پیوند می

كاريکلماتورهای پروي  شاپور وجود دارد؟ آيا پروي  شاپور در  هايی میان نثر عبید باشباه 

 خلک كاريکلماتور از نثر عبید تأثیر پذيرفته اس ؟

 قیتحق نةیشیپ ـ2ـ 1

ای به اند، مقاالت زير اشارهدر میان مقاالتی كه در مورد كاريکلماتور نگاشته شده

 اند:پیشینة كاريکلماتورهای پروي  شاپور داشته

كاريکلماتورهای شاپور »نويسد: می« پايین آمدن درخ  از گربه»در مقالة  نجمه نظری

 (.972: 9281)نظری، « در ادبیات گذشتة ايران بلکه در ادبیات جهان نی  معادل ندارد تنهانه

ة اشاره به پیشین نويسندگان ضمن «کلماتورهايوحک  با كاررابطه امثال یبررس»در مقالة 

 وحک  با كاريکلماتورهارابطة امثال كاريکلماتور، به بررسیوحک  در پیدايش امثال

شود. )نالبیان يکديگر بیان می با دو اين در آن برخی از وجوه شباه  و افتراقپرداخته و 

 (9281و جهرمی، 
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ای كاريکلماتورهای پروي  شاپور با تنی چند از كاريکلماتور تحلیل مقايسه»نويسندگان 

اريکلماتورهای شاپور با پنج كاريکلماتورنويس پس از وی و كه به مقايسة ك« نويسان

ها اند، قائل به شباه  كاريکلماتور با برخی از گونههای آنان از شاپور پرداختهتأثیرپذيری

های ادبی ادبیات بین گونهدر »ايشان  ةدر ادبیات كالسیک از جه  ايجازند، به عقید

ی سبک هندی، ها یبتکصار، شعارها، ها، اندرزها، جمالت قالمثل، ضربكالسیک

پور و صفايی، )درويشعلی «اند، اما عین آن نیستندها به كاريکلماتور شبیهرباعیات و دوبیتی

9217 :49.) 

كتاب  ،به نگارش درآمده کلماتوريكه تاكنون دربارة كار ایپژوهشی اثر نيترامّا كامل

جامع در  مطالبیكتاب  ناي رندگان درنگا كه اس  یفارس اتیدر گسترة ادب کلماتوريكار

 اند.آن نگاشته یهایژگيو و گريد ینوع با انواع ادب نيو رابطة ا کلماتوريباب كار

به  یامنابع و مقاالت اشاره نياز ا كدامچیدر ه ديكه مشاهده و مطالعه گرد يیتا جا

 .شودیمطرح ممقاله  نيبار در ا نینخست یبرا فرضیه نياس  و انشده موضوع پژوهش ما

 ت تحقیقـ ضرورت و اهمی3ّـ 1

از آنجاكه ادبیات كالسیک فارسی دارای غنا و گستردگی خاصی اس ، يافتن ارتباط 

نظر ها ضروری بههای اين گونهعنوان ريشههای نوظهور با ادبیات كالسیک بهمیان گونه

سیک فارسی های نهفته در متون كالرسد. ضمن اينکه از اين نريک، برخی ظرفی می

 نمايان خواهد شد.

های جديدی را به گسترة های نوين، افکهمونین با توجه به اينکه رويکردها و نظريه

اند، شايسته اس  كه متون با استفاده از اين رويکردهای جديد، مورد تحقیقات ادبی گشوده

كوشد اضر میاس  كه مقالة ح« بینامتنی »ة اين رويکردهای نوين ازجملبررسی قرار گیرد. 

 تا با نگاهی به اين رويکرد به سراغ گونة كاريکلماتور برود.

 ـ بحث و بررسی2

 ست؟یچ کلماتوریکارـ 1ـ 2

انواع نثر های نثر به شمار آورد. در كاريکلماتور را پیش از هر چی  بايد يکی از گونه
 ةولین بار كلمبرای ا 9271 خرداد 39 در»اس : معرفی شده گونهنياكاريکلماتور  ،فارسی
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كار رف  و احمد شاملو اين نام را بر سیاق كاريکاتور از هخوشه ب ةمجل در« كاريکلماتور»

( 9248-9273های پروي  شاپور )ساخ  و آن را به نوشته« كاری+كلمات+ور»تركیبی از 

كند، نقاشی می  بدين قصد كه همان كاری كه يک كاريکاتوريس  در عال انالق كرد.

 .(273: 9287 ،يی)رستگار فسا «دهدزبان انجام می ةحوزشاپور در 

اس  كه شده یمتفاوت و گاه متناقض یاظهارنظرها ،آن فيو تعر کلماتوريكار ةدربار

 یاند و برخاشاره كرده یقالب ادب نيا اتیاز خصوص یاتنها به گوشه فيتعار نيا شتریدر ب

نظر اس . به کلماتورياز مقولة كاراشخاص  یاقهیو سل یشخص یهابرداش   ین فياز تعار

به مقصود  یواف یاديكه تا حد ز کلماتوريشده از كارارائه فيتعر نيتركامل ،رسدیم

 ،یمیمنثور، ساده، صم یهاجمله»را  کلماتورياس  كه كار پورنیحس یعل فياس ، تعر

 كندیم فيتعر «یکاتوريو كار یرجدیغ ،یب(، اد یآمبهيمطا اي)  یكوتاه، نن آم

را برشمرده و مانع از ورود  کلماتوريكار یهایژگي(؛ چراكه اكثر و18: 9286پور، حسین)

 رياز سا  شيامکان تما لهیوسنيااس  و بهمشابه شده یهاگونه ريسا في، در تعرگونهنيا

 .دينمایانواع را فراه  م

بار  نیاول یه براـ ك 9271از سال  ترشیتوسط شاپور پ کلماتورين و نشر كارنوشت خيتار

 اس  9224ـ و سال  شودیانالق م گونهنيسال به ا نيدر خرداد ا کلماتورياصطالح كار

ها گذاشته نشده بود و شاپور غالباً نوشته نيا یعنوان هنوز رو نياما ا .(97: 9287)شاپور، 

 نياپ ا. پس از چكردیچاپ م «کیتوف»و « دیو سپ اهیس»مستعار در مجالت  نامها را با آن

ها را بر آن کلماتورياحمد شاملو، شاملو عنوان كار یریبه سردب« خوشه»آثار در مجلة 

شاملو   يشاپور با حمابا وجود مخالف  برخی اديبان با اين گونة نوظهور، . انالق كرد

 یجا جيتدربه ینوع ادب نيو ا رساندیرا در خوشه به چاپ م شيکلماتورهايهمونان كار

اس . شده رفتهياز نن  پذ یاگونه نید و امروزه در زمرة انواع نثر و همونخود را باز كر

نويسی اب ارهای اصلی فهرس كه از  یفارس یموضوع یهاسرعنوان در کلماتوريعنوان كار

 گران،يو د یسلطاننک: ) اس ، ثب  شدهرودتحلیلی و تعیین موضوع منابع به شمار می

9289 :9911). 
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 ماتورکلیکار ـ ریشة2ـ 2

 یو دارای دهة پنجاه غرب یهاترجمه یرا محصول برخ کلماتوريكار ،از پژوهشگران یبرخ

 .(64 :9248و سادات اشکوری،  982: 9213 ،یكدكنیعی)شف دانندیم یفرنگ یهاشهير

بود كه غالباً  يیهايینوگرا یدر تکاپو یآمد كه جامعة ادب ودوجبه یطیمح در کلماتوريكار

 عرصةبه  کلماتوريكه كار یاميدر ا رانيا یجامعة ادب یحال و هوا .بودندمتأثر از غرب 

 یهایاز نوآور یاریداش . بس شيگرا انهيجوو اقدامات نو يیبه نوگرا شد،یوارد م یادب

ه   ما،یپس از ن یرانيشاعران ا انةينوگرا یهاها حرك و در رأس آن انیدر آن سال یادب

در خارج  نوجويانه یهازمان بود و ه  متأثر از حرك  یاجتماع یهابرخاسته از ضرورت

مسئله توجه  نيبه ا حتماً دياما بادر چنین محیطی پا گرف ،  با اينکه كاريکلماتور ؛رانياز ا

اصوالً،  .اس ما  یدر گذشتة ادب یاینوالن نةیشیپ یدارا ،گونة نثر موج  نيداش  كه ا

آيند، چی ی كه در ها پديد میو با تغذيه از آن ايستندمتون متأخر بر شانة متون پیشین می

كه  هفرضیّو  دهیعق نيبا ا رونيازا گويند.می 9«بینامتنی »مطالعات جديد به آن 

 یفرنگ یاشهير یو دارا ردیگیت مأنش یغرب یهارجمهاس  كه از ت یاگونه کلماتوريكار

عمده در  خاستگاهنوع بتوان دو  نيا یبرا رسدینظر مبه برخورد كرد. ديبا ترد ديبا ،اس 

 :اف ي یفارس کیكالس اتیادب

 نهيريد یاسابقه ایكلمات قصار و پندآموز در دن ات قصار و امثال سائر:ملک ـ1ـ 2ـ 2

و  یاكد یهاالمثلآمده )چون ضربدس به نيالنهرنیكه از مصر و ب يیهااز نوشته»دارد. 

 یاز كلمات قصار و علم و ؛کیعهد عت مانیها( گرفته تا كتاب امثال سلآن یاصل سومر

ب رگ فرانسه چون  سانينوحکم  ايو  وسیماركوس اورل یهابقراط گرفته تا پندنامه

: 9219 ،یجهرم یو تسل انی)نالب «یرانيشاهان ا یهانوشتهپاسکال و الرشفوكلند و از سنگ

شکل  يیهامثل ،هاملّ  اتیدر ادب ،ب رگان یها(. در كنار كلمات قصار و گفته71

تجارب  دةیچک ،سائر امثالِ ني. ا ندیآمساختار موج  حکم  نیهم یكه دارا رندیگیم

نسل به نسل  کيبها از گران یراثیصورت مجه  به نیو به هم اندخيقوم در نول تار کي

 ،اعصار نيتریمياز قد  ین راني. در اندامشاهده قابل یو در هر زبان شوندیمنتقل م گريد

دهخدا و  وحک امثالها را در از آن یبوده كه بخش جيمردم را انیدر م يیهاالمثلربض
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در  نی. هموناف ي توانیشاملو م كتاب كوچهو  اریاحمد بهمن یارینامة بهمنداستان

از  يیهابه نمونه یسعدگلستان ، سعادت یایمیك، نامهقابوس، نامهاس یس رینظ يیهاكتاب

 رزكلمات قصار، پند و اند يی. البته ازآنجاكه هدف غا يخوریرمكلمات قصار و حکم  ب

 یكه در آن برخ اف ي توانیم  ین ی؛ اما موارداندیخال بهياس ، نبعاً از عنصر نن  و مطا

خصوص در هب گلستاندر  یاز جمالت موج  سعد ی؛ مانند برخندبار نن  دارایجمالت 

  یداشته باش یااشاره  ین دیعب رسالة صد پندبه  ديبخش با نيدر ا نیباب هشت  آن. همون

 ضهینقيک  ،تفاوت كه اثر موردنظر نيبا ا ،شده فیقالب كلمات قصار و پند تأل دركه 

(parodyبر كتاب )شمیسا در تعريفی كه از كاريکلماتور ارائه  اس . دس نيازا يیها

كاريکلماتور، »كند: میای دهد بر اين خويشاوندی كاريکلماتور با كلمات قصار اشارهمی

شود؛ زيرا سخنان كوتاه حکیمانه و نن داری اس  كه گاهی به كلمات قصار ن ديک می

 (.363: 9282)شمیسا،  «ای اس در آن نکته

از  یکي دهد،یم لیرا تشک کلماتوريآنوه اصل و اساس كار» :یسبک هند ـ2ـ 2ـ 2

(. منظور 78: 9218 ،ینی)حس «اس  یسبک هند یمنشور چند پهلو ةپاافتادشیاضالع پ

واژه  کي یسود جستن از اضالع معنو ،یسبک هند یضلع منشور چند پهلو نياز ا ینیحس

مضمون از  کيبا كلمات جه  استخراج  یباز ،ترفه مهتر و هساده ریاصطالح و به تعب اي

 یشعر سبک هند یاصل یهایژگياز و یکي .(71: 9218 ،ینی)حس اس  یباز نيا

كه از  يیسبک كه از ابتذال و تکرارها نياس . شاعران ا یالیخو نازک یازسمضمون

 نيراه نجات شعر از ،زده شده بودندشعر شده بود آگاه و دل ریگبانيگر شیها پمدت

دند تا در یجه  كوش نیدانستند. به هم یالیخو نازک ديجد یهامضمون نشيورنه را آفر

در  ینيآفرمضمون یهااز سرچشمه یکي. »رندیر بگكاهرا ب یسازمضمون نيهمة ساحات ا

به « با كلمه یباز»به قول مشهور  اياستفاده از كلمات  ین د شاعران دورة دوم عهد صفو

معتقد  ینیخانر اس  كه حس نی(. به هم6/649: 9217 )صفا، «گوناگون بود یهاصورت

مراجعه  یبه سبک هند ديبا  يریبگ کیشناسنامة ژنت کلماتوريكار یبرا  یاس  اگر بخواه

آگاهانه نن  را لحا   ،با كلمه یباز نيدر ا ی. البته واضح اس  كه شاعران سبک هند یكن
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با  یسازمضمون نيكه ا  یابيیم  ین يیها یسبک ب نيدر ا ،وجود اين با ؛اندكردهینم

 اس : دهكر جاديرا ا نن آمی ی ريتصو ،كلمه

 گذراز خوان اين ب رگان دستی بشوی و ب

 

 ها غیر از قس  نباشدـا ز خوردنیكانج

 (3/877: 9287)بیدل دهلوی،                      

مضمون  کيبا كلمات گاه به  یباز ةلیوسبه یسازمضمون نيدر ا یشاعران سبک هند      

 یسازنور مرتب جه  مضمونموضوع به اي ريتصو کاز يو  دادندینشان م یعالقة خاص

 ليتبد شانیشخص فیآن موضوع را به موت لهیوس نيو به ا ندكردیم فادهاستدر شعرشان 

 نياز ا  یدر اشعار صائب. كار شاپور ن« حباب» اي دلیدر اشعار ب «نهيآ»مانند  كردند؛یم

سوژه را بارها موضوع  کي  یاس . او ن یبه كار شاعران سبک هند هیشب اریلحا  بس

« كماننیرنگ»به  مثالً: »ديگویم بارهنياو در ا. خود دهدیخود قرار م یپردازمضمون

: 9219 ،یجهرم یو تسل انی)نالب «س ينویم یاديز یکلماتورهاياش كارو درباره پردازمیم

928). 

خود را  رامونیپ یایدن ،كشف مضمون بودند یكه در پ یشاعران سبک هند نیهمون

متفاوت توجه  یاگونهبه هادهيو پد ایو به روابط و مسائل اش دنديدیم نيريتر از سامتفاوت

 :، نظیر صائب در اين بی كردندیم

 من یهایگردبر هرزه یهم آردیخنده م س ین بینما شد عكفش  اگر دندان ةیبخ

 (49: 9244)لودی، 

 ،یكدكن یعیسبک اس  )شف نيشعر ا یهایژگيكه از و «صیتشخ» ةيآرا یفراوان

خلک مضمون  یدر پ یاوت اس . شاعر سبک هندنگاه متف نی( محصول هم73: 9217

و  ندیبیآگاهانه م یو اعمال یرفتار یدارا نيريتر از نگاه سارا متفاوت هادهيپد ،ديجد

 نیهم  یآن ن یهادهيو پد اینگاه شاپور به دن .كندیمها انت اع را از آن یانسان یاتیخصوص

 يی هایو چ كندیعوض م ایما را به دن نحوة نگاه کلماتورهاياندازه متفاوت اس . او در كار

  يو الفا  نها اءی. شاپور از اشدهدیعاج ند را نشان م دنشانيبر اثر عادت از د نيريكه سا

. كشدیم ريو به تصو كندیممکن تصور م االتها را در همة حو آن كندیاستفاده را م

 نیبه هم ديو شا  ینیبیكه ما نم ی. جورندیبیم گريد جورکيرا   یشاپور واقع  يپرو»

 (.328: 9248 ،ی)نبو «اس  یو باورنکردن بیعج همهنيما ا یبرا شيایاس  كه دن لیدل
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ع اين امت اج های پنهان در يک متن اس . در واقبحث اصلی بینامتنی ، حضور متن

بینامتنی  موجب پويايی و » ؛نديآفریمس  كه يک متن جديد هاها و افکگفتمان

های گوناگون اند، به دلیل خاستگاهشود. عناصری كه گرد ه  آمدهتن میيی مچندمعنا

كنند، موجب جنبش و معنايی و پويايی درونی متن خود در تعاملی كه با يکديگر برقرار می

ها تأكید خواهد بر فرآيند پويايی متنگردند. كريستوا بیش از هر چی ی با بینامتنی  میمی

در مورد  .(928: 9217)نامورمطلک،  «هاس ی  توالی متنكند. از ديدگاه او بینامت

های پنهان آن منشأ را متن عنوانبه ذكرشدهتوان موارد كاريکلماتورهای شاپور نی  می

شمار های پنهان بهتوان ج و اين متنرا نی  می مدنظرهای غربی دانس . حتی قصارگونه

 آورد.

 کسرهيرا  کلماتوريكار توانینممتنی، و با توجه به رويکرد بینا حاتیتوض نيبا ا

 یدارا ی،ادب نثر گونة نيبلکه ا ؛دانس  یفرنگ یاصالت یو دارا یغرب یهامحصول ترجمه

 گريبار د کلماتوريدر دورة معاصر در قالب كار اس  كه یفارس اتیدر ادب ینوالن نةیشیپ

دانس   نهيريسن  د کي یایاح توانیرا م کلماتوريكار ،گريدانیب. بهجلوه درآمده اس به 

 یهايیمحصول نوجواگرچه شعر منثور شاملو كه  رینظ ،«روزبه»نو و  یبا فرم و ساختار

سن   کي ددمج یایاح ،یكدكنیعیشف ریمتأثر از ادب غرب در همان دوران بود، امّا به تعب

اس  كه  سالهس يقالب ه ار و دو کي یایاح ،شعر منثور. »اس  نويسینثر نةيريد

: 9213 ،یكدكنیعی)شف «اس در آن ثب  شده یبسطام دي يامثال با آوررتیح یهکارهاشا

141.) 

اس  و در موارد متعدد  ایژهيو گاهيجا دارای دیو موج  عب  ینثر نن آم ان،یم نيدر ا 

ديگر، نثر عبید عبارتبه دارد. نديگویم کلماتوريبا آنوه امروز به آن كار یاریشباه  بس

 كاريکلماتورهای شاپور اس .« متن پنهان»

 

 منثور ویو آثار  یزاکان دیعبـ 3ـ 2

 دیعب گاهيدر قرن هشت  اس . جا یاز نامداران ادب فارس یکي یزاكان دیعب نيالدنظام 

 دی، عبرانيا اتیادب خيواالس ؛ چراكه در تار اریبس یگاهيجا یفارس اتیدر قلمرو ادب

به ها كه در آننگاشته  یرساالت یابتکار يیهاهویاس  كه در حوزة نثر با ش یكس نینخست
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 ،موردنظر ماس  در اين مقاله، آنوه دیاز آثار عب .پرداخته اس  یانتقاد از اوضاع اجتماع

 اس : ريز فاتیتأل ،شدهها پرداختهبه آن کیتحق نيآنوه در ا ،انینثر او و از آن م

 ها ياس  و به دو قسم  حکا دیعب  یكوتاه و نن آم یاتي: شامل حکارسالة دلگشا ـ 

كه از فرط   يشویمواجه م یفيما با لطا ،اثر نيدر ا. شودیم  یتقس یو عرب یفارس فيو لطا

)عبید  اس . دهیقصار و امثال سائر نام ةها را كلمو موج  بودن محجوب آن یكوتاه

 (27: 9111 ،زاكانی

به نثر درآورده اس .  جيرا یهاپندنامه اقیاس  كه مؤلف آن را بر س ی: اثرصد پند ـ 

 در عصر خود.موجود  یهااس  بر پندنامه یاضهیصد پند نق

 نيمشهور اس . ا  ین «ده فصل»ده فصل مج ا به  داشتنخانر  : بهفاتيرسالة تعر ـ 

و  نایسابن« حدود»هموون  يیهاها و فرهنگنامهاس  بر واژه یاضهینق  یرساله ن

 یهافياو با تعر»رساله  نياند. در ااهل عل  شهرت داشته انیكه در م «هیمصطلحات الصوف»

ها آن فيندارد، بلکه تعر یسروكار انیجامع و مانع منطق راتیتعب ايها فرهنگ کیآكادم

و تجس   افتهي یها در دل و ذهن خود او و مردمان آگاه عصر او معنآن واژه كهینوررا به

 یو استه ا شخنديخود نن  و ر یشگیاز اف ار هم  ین راه نيو در ا كندیم انیب اندرفتهيپذ

 (.12: 9244 ،یحلب) «ديجویتند سود م

دارند كه در  فرمی راسبک و همان كه   يخوریبرم یبه جمالت ،آثار نيدر ا 

را مطالعه كرده و  دیآثار عب ،شاپور  ي. ازآنجاكه پرو ینیبیشاپور م  يپرو یهاکلماتوريكار

ادعا  توانیم 2مصور و چاپ كرده بود کاتوريصورت كاربه  یرا ن دیموش و گربة عب یحت

 .باشد رفتهيپذ ریتأث دیاز نثر عب کلماتوريكار نشيدر آفر پورشا كرد كه

 دیاز عب يیهانمونه کلماتور،يبه كار دیشباه  نثر عب  انینشان دادن م یبرا دامه،در ا 

 .شودیم یبررس کلماتوريكار یاصل یهایژگيلحا  وجود وسه اثر به نيدر ا

 آندر  کلماتوریکار یهایژگیوـ نثر عبید و 7ـ 2

گونه را  نيا یاصل یهایژگيو توانیم ،اندكرده کلماتوريكه از كار یفياز مجموع تعار 

با كلمات  یباز ايهنرمندانة واژگان  نشیچ و جازيا ان،یب یبودن، سادگ یرينن ، تصو

مقاله  نيو شواهد آن در ا کلماتوريكار یهایژگيو فیما در توص یدانس . مبنا
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عنوان پدر گونه اس  و از او به نياس  كه مبدع ا ورشاپ  يپرو یکلماتورهايكار

 .شودیم ادي کلماتوريكار

 طنزـ 1ـ 7ـ 2

به آن  ،تمسخر و استه اء و در اصطالح ادب یاس  به معن یعرب یاواژه( Satire)نن  »

و تهک  و نعنه به استه اء و نشان  یرونيآ ةيكه با دستما ودشیانالق م یدسته از آثار ادب

 یدر تمام باًي(. تقر221: 9217)داد، «پردازدیو مفاسد فرد و جامعه م هایزشت ها،بیدادن ع

بودن آن و وجود عنصر خنده، جنبة   یآمبهياند، عالوه بر مطاكه از نن  كرده یفيتعار

كه   ياس . اشاره كردالزمة نن  دانسته شدهو  یاصل یژگيآن و یو اصالح یانتقاد

 یاصل رساخ ياس . نن ، زشده رفتهينن ، پذ یهااز گونه یکيعنوان به کلماتوريكار

كاريکلماتور »در فرهنگ سخن در تعريف كاريکلماتور آمده:  اس . کلماتوريكار

(karikala(e)matorعبارات و جم :).ِالت كوتاه ( ]برساخته از كلمات و كاريکاتور[ )ا

«(. كاريکلماتور»: ذيل 9289)انوری، « روندكار میصورت نن  بهها بهها واژهكه در آن

 تواندینکته اشاره كرد كه نن  م نيبه ا ديبا ،به نن  کلماتوريكار یوابستگ  انیم انیب یبرا

قالب و  همهنيا نیدر ب ديشا»اما  ،كار رودنثر به اياع  از نظ   یها و انواع ادبدر اكثر قالب

نن  و  یباشد كه اختصاصاً برا یتنها قالب کلماتوريكار ،یو پارود فهیلط یاستثنابه ینوع ادب

 کلماتورياساساً كار .(29: 9219، یجهرم یو تسل انی)نالب «كار گرفته شده باشدبه یهفکا

هموون: كلمة قصار، جملة  گريد یاگونهبه ليتبد اشبهينن  و مطا یژگيبدون و

ارائه  شيکلماتورهايكه شاپور در كار ی. البته نن شودیشعر كوتاه و ... م  ،یآمحکم 

نن  او را مدرن  یبود. برخ شرویپ یو نن  جيبا نن  را اوتاس  متف ینن  ،كندیم

 اریبس رانيدر نرح و نن  امروز ا س یكه مدرن اس  معتقدعمران صالحی و  انددهینام

 (361: 9287اپور، شاپور اس . )ش  يپرو ونيمد

قصد داشتند  پردازانهيكه نظر یاس  كه زمان یاگونهبه دینن  در آثار عبعنصر 

، را در جامعه satireواژة  یبرا یبرابرنهاد عنوانبهآن،  یامروز یاصطالح نن  به معنا

رساندن  یعنوان مصداق آن و برارا به یزاكان دیرواج دهند آثار عب یخصوص جامعة ادببه

مربوط  ی،امروز یشدن لفظ نن  به معنا جيشروع را» .كنندیم یموردنظرشان معرف یامعن

 یهاهينن  از هجو  ییو تم کینر تفکااز ب رگان ادب به خ یاس  كه بعض س یبه دهة ب
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در  ،یانیدر مطبوعات، اصطالح نن  را باب كردند. عباس اقبال آشت جيو زش  را کیرك

 دیعب یخصوص به مناسب  معرفدر مجلة سخن به یخانلرلنات  يمجلة ارمغان و دكتر پرو

 «هينن  و كنا»ـ مثل  یرساندن معن یبرا گريد یهمراه الفا  كمکك  و بهلفظ را ك  یزاكان

 «شد رفتهيمرور از نرف جامعه پذمعمول كردند و به یغرب ریـ برابر سات« بهينن  و مطا» اي

 (.21: 9289)پ شک اد، 

در اكثر آثارش  دیبود و اسلوب و قوالب عب شرویپ یزمان خود نن در   ین دینن  عب 

 یهاابتکار كه در رساله یکي: شودیم دهيدو صف  بارز در آثار او د»اس .  یكامالً ابتکار

 «خاصه به نثر انیكمال حسن ذوق در ب گريمنثور و منظومة موش و گربه آشکار اس  و د

 کلماتورياس  كه در قرن معاصر در قالب كار شروینن  پ نیهم .(373: 9211 ،یخانلر)ناتل

 .شودیم یدر جس  نن  فارس یاو خون تازه ابديیم اتیح ديتجد

 «یعبارت ینن ها» :انواع نن  را به دو دستة «ینن آور یرازها»ة در مقال یریش قهرمان 

 :كندیم  یتقس« یتیموقع ینن ها»و 

 ی یانگخنده شةيكه ر اتندیاز فکاه(، آن دسته verbal irony) یعبارت ینن ها»

 (.371: 9244) «اس  یزبان یهایو باز یبر صناعات ادب یها مبتنآن

ارتباط  ،ی( برخالف نن  عبارتsatire of circumstance) یتیموقع ینن ها»

 «ها اس و تصورها و مفهوم رهايبر تصو یها ندارد. اساسش مبتنها و كلمهبا لفظ یچندان

(9244 :397.) 

 /. معناگرا2 رگراي. تصو3گرا . زبان9به سه دستة:  کلماتورهايكار یبند یتقس کيدر 

( با توجه به 331-331: 9219 ،یجهرم یو تسل انی)نالب اند.شده  یمحتواگرا تقس

 صورتنيها را بدآن توانیاس ، مموجب شدهگانه را سه یبند یتقساين كه  يیهایژگيو

 ینن ها ريدر ز «گرازبان» یکلماتورهايداد: كار یانواع نن  جا از یریش یبند یدر تقس

 ،اساسني. برایتیموقع ینن ها ريز «محتواگرا»و « رگرايتصو»ی کلماتورهايو كار یعبارت

 مشاهده كرد: توانیم دیدر آثار عب را کلماتوريهر دو نوع كار

 .(227: 9111 ،متفکران )عبید زاكانی  يآو: دس شي: الریعبارت
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 ،)عبید زاكانی دهد شيكه مردم را تشو دهيفایس  بيا: البرات: كاغذپارهیتیموقع

9111 :231). 

 انیب یسادگـ 2ـ 7ـ 2

هايش ساده، آن اس . زبان شاپور در نوشته كاريکلماتور ساده بودن نثر هایويژگی يکی از

دی ساختمان عم شیوة نگارش كاريکلماتورها، سادگیِاصوالً »فه  اس . و عوام تکلفیب

 (.922: 9219 ،یجهرم یو تسل انی)نالب «هاهاس  و سادگی واژهجمله

در مورد وجود اين  یاتابک  يهای اصلی نثر عبید اس . پرونويسی يکی از ويژگیساده

خصوصی   نيترشايد ب رگ» كلیات عبید نوشته اس : ةويژگی دركارهای عبید در مقدم

ن ديکی زبان نن  او به فه  عامة مردم باشد كه بعداً  نگاری ونظ  و نثر عبید روش ساده

گیالنی  نيالدسرا چون ايرج میرزا، سید اشرفنن پرداز لطیفه سندگانسرمشک شاعران و نوي

اس  افراشته و بسی ديگر از گويندگان و نويسندگان پس از عبید شده و شادروان دهخدا و

بر تمامی آنان حک استادی و  ،خ ادب ايرانعنوان نخستین مبتکر اين شیوه در تاريو او به

 (.84: 9283زاكانی،  دیعب) «سم  پیشکسوتی دارد

ای اجتماعی اس  بايد دارای زبانی ساده باشد تا بتواند گونه كهيیدرواقع، نن  ازآنجا

هايی كه حک به تمام ويژگیخانر عبید كه بههمینبا تمام اقشار جامعه ارتباط برقرار كند. به

در دورانی كه برتری نثرها به فنی و مصنوع  ،ن  فاخر بايد داشته باشد تسلط داش يک ن

 نگارد.هاس  نثر خود را ساده میآن بودن

 .(314: 9111 ،گف : شراب صابون اندوه اس  )عبید زاكانی روانیانوش یكسر ـ

 .(392: 9111 ،الدانشمند: آنکه عقل معاش ندارد. )عبید زاكانی ـ

اس .  انهیبودن زبان شاپور استفادة او از اصطالحات عام یمیاز عوامل ساده و صم

شاپور آمده  یکلماتورهايدر كار انهیاز زبان عام یواژگان و اصطالحات فراوان»

 .(996: 9219 ،یجهرم یو تسل انینالب«)اس 

اظهارنظر كامل  نانینتوان با انم ديشا د،یدر نثر عب انهیدر مورد وجود اصطالحات عام

عوام  نیدر ب ديعوام با انیدر م جيانالع از اصطالحات و الفا  را یكرد؛ چراكه قاعدتاً برا

 دیعب یما و دوران زندگ انیم یشش قرن یاو مردم جامعه حضور داش . حال آنکه فاصله

در  انهیاز الفا  و اصطالحات عام  ین دیعب ی،وسفيبنا به گفتة دكتر  حالنيوجود دارد. باا
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دارد  انهیكه همه صورت ساده و عام ی ـآمعالوه بر الفا  ه ل» نثر خود استفاده كرده اس .

در زبان عامة مردم را  جيرا باتیاز لغات و ترك یاریبس یو   ـها دور از ادب اسو نقل آن

  يرا با نها انهیكلمات عام گونهنيتوانسته اس  ا دیخود آورده اس  ... عب یدر انشا

ه  از لفظ قل  سود جسته و ه  از  یعنيكار برد؛ هب یادب دةيبرگ  یهاكنار واژهدر  یاستاد

 (.972: 9267،یوسفي) «س یكس ساخته ناس  كه از همه یخود هنر نيزبان عامه. ا

 بودن تصویریـ 3ـ 7ـ 2

هايی كه برای كاريکلماتور تعريف شده، داشتن بعد تصويری اس . يعنی ازجمله ويژگی

شود كه وجوه گوناگون زبان را به وجه ديداری و تصويری ور سعی میدر كاريکلمات

پیدا كند.   ینیكار گرف  كه عبه یاگونهن ديک كرد و زبان را كه مفهومی اس  ذهنی به

كاريکاتوری كه با كلمات بیان » :كندگونه تعريف میرا اين رعمران صالحی كاريکلماتو

اين امکان وجود دارد كه كاريکلماتورها را  ،اساسبراين .(68: 9287)شاپور، « شودیم

عبید نی  مشاهده  یصورت كاريکاتوری به تصوير درآورد. اين ويژگی را در كارهابه

اس  كار گرفته شدهو زبان به نحوی به هبیان شد یاگونهكنی . در اين كارها مفاهی  بهمی

شود. ن در ذهنش ايجاد میكه مخانب پس از خواندن يا شنیدن جمله، صورتی عینی از آ

 نورمثال با خواندن اين جمله:به

 .(238: 9111 ،را بوسه دهند. )عبید زاكانی گريكه همد دارشي: دو رنیالنحس قران

در  البتهشود. در ذهن ايجاد می شدهفیآور از وضعی  توصمضحک و خنده تصويری

 :توان ديدكاريکلماتورها اين ويژگی را نمی ةهم

 .(916: 9287اس  )شاپور،  یسالمت انيمرگ پا -

 .(377: 9287كند )شاپور، فاصله بین دو باران را سکوت ناودان پر می-

 :استثنا در كارهای عبید ه  وجود دارد اين

 .(231: 9111 ،عشک كار بیکاران ]اس [ )عبید زاكانی-

 یهایازو نن  كالم بر زبان و ب  یّازآنجاكه نقطة ادب یريتصو یکلماتورهايكار در

آن به  یژگيو تمام و ندیبینم یچندان بیدر ترجمه آس کلماتوريكار ،س یاستوار ن یزبان
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 فياز لطا یکيكه ترجمة دكتر محجوب از  ريز کلماتوريكار ری. نظشودیزبان دوم منتقل م

 اس : دیعب یعرب

 ديآیو به درون نم زندی: كیس  كه در مديگویخايد، معده موقتی انسان سق  می ـ

 .(311: 9111 ،)عبید زاكانی

 ایجازـ 7ـ  7ـ 2

 اس  و كالم در لغ  كوتاه كردن سخن جازيا» اند:تعريف كرده گونهنيايجاز را ا

اما در اصطالح آن اس  كه الفا   ،سخن مختصر و كوتاه اس  یموج  به معن اي  یوج

كه  یاتياز نظر یکي .(929: 9247 ،يی)هما «از الفا  باشد شتریب یو معان یكمتر از معان

 «یناسازگار ةينظر»اس  شده رفتهيپذ شتریب ی،نيو نن آفر یسازعنوان عامل خندهامروزه به

(Incongruity Theories )انیم یناهماهنگ لیخنده به دل ه،ينظر نياساس ا اس . بر 

از  ساز(خنده  یگاه ):موقعداده در خندهو اتفاقات رخ سوکيها و توقعات ما از دانسته

عدم توازن و  ايتضاد  کياحساس  ايو درواقع نن  از درک  ديآیوجود مسو به گريد

های مرسوم ناسازگاری اين معنای اصلی ناسازگاری در تئوری». ردیگیتناسب سرچشمه م

انديشی ، الگوی ذهنی معمول و كنی  يا به آن میاس  كه پديده يا رخدادی كه ما فه  می

(. قرار گرفتن در اين موقعی ، 76: 9213)موريل، « زندا بره  میانتظارات نبیعی ما ر

انجامد. خواجه نصیرالدين شود و اين غافلگیری به خنده میموجب غافلگیری فرد می

و عل  انفعال »داند: نوسی نی  غافلگیر شدن مخانب را دلیل لذت او از نن  و مطايبه می

 یدنش متوقع باشدتدريج رسد يا رساز آنوه كه بهبه او رسد بیشتر بود  ةًنفس از آنوه مغافض

)نوسی، « و به اين سبب بود كه مضاحک و نوادر، اول بار كه استماع افتد لذيذتر باشد

تر فشرده یعوامل ناسازگار در ساختار ايهرچه امور  اساسبراين ،(. حال617: 9214

از  جازيا ،جه  نیهم . بهابديیم شيخنده اف ا جهیو در نت یریگغافل  انیم ،گنجانده شوند

  یاند. شاپور نتوجه داشته یژگيو نينن  اس  و نن پردازان همواره به ا یاصل یهایژگيو

گونة  نيرا در ا یژگيو نيا د،یآثار عب رینظ ن،یشینن  درخشان پ یهابا نظر به نمونه

 كاردهيگ  معنا کيو در  شيموج اند یشاپور انسان ،. اساساًكندیم  يرعا اشیابتکار

 دنیرس یشاپور برا  يپرو» :سدينویدربارة او م یصالحعمران اس  كه خانر  نیهم بود. به

 دن،یكلمات و در كش ني. در نوشتن، كمتركندیراه را انتخاب م نيتربه مقصد، كوتاه
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رسماً شاعر  د،ی(. شاپور هموون عب911: 9287)شاپور،  «بردیكار مها را بهخط نيكمتر

نو  ینیآن مضام یهادهيو پد ایاز دن ،متفاوت داش  یديشاعرانه و د یتیمّا چون ذهنا ،نبود

موج   یآن را در قالب ،یشاعران سبک هند ژهيوبه ک،یبسان شاعران كالس و كردیشکار م

 .گنجاندیم

از علل  یکيمحک  و منسج  اس .  حالنیو روان و درع حیفص د،یعب یاسلوب انشا

ـ چنانکه  دیدر كار اوس . اكثر جمالت و عبارات عب جازينسجام، افصاح  و ا نيا یاصل

كه  یاگونهاند. بهشده انیب جازيشکل ا نيواترینن  و فکاهه اس  ـ در ش ژانردرخور 

 یاتابک  ي. پروگرددیو موجب انحراف از فصاح  م یمعن لّها مخف در آنهرگونه تصرّ

در عبارات او  كهینوركند بهدر ايجاز اعجاز میعبید، گاه »نويسد: در مورد ايجاز عبید می

حتی يک كلمه زائد يا حشو نتوان ياف  و اين كیفی  ممتاز بیشتر در حکايات فارسی 

ی كافی دارد كه حداكثر مفهوم و هنر بهره ينخورد. عبید از ااو به چش  می دلگشای ةرسال

دو سطر  احیاناً ز يک سطر ومعنی را در حداقل الفا  چنان بگنجاند كه حکايتی كامل ا

 (.14: 9283زاكانی، عبید« )تجاوز نکند

اما تفاوت ايجاز عبید با ايجاز  ،نثر فارسی وجود دارد کیالبته ايجاز در متون كالس

ساير سخنوران ادبیات فارسی نظیر سعدی در اين اس  كه ايجاز در آثار سعدی و كارهايی 

يعنی  ،پند و اندرز اس  و هدف خنداندن ندارند اند كه مبتنی براز نوع حکم  دس نيازا

 :شودنمی هها ديدنن ی در آن

 .(944: 9219 ،ینه هر كه در مجادله چس ، در معامله درس  )سعد -

 :ايجاز عبید با نن  همراه اس  كهیدرحال

 .(231: 9111،)عبید زاكانی یالمندفه دستار قاض ـ

 .(234: 9111،عبید زاكانیـ الواعظ آنکه بگويد و نکند )

 .(234: 9111،پر نشود )عبید زاكانی  یچچیاس  كه به ه یظرف یحرص القاضال ـ

 هنرمندانة واژگان نشیچـ 5ـ 7ـ 2

كه با  یکاتوريكار»اس :  فيتعر نيشده، ا کلماتوريكه از كار یفياز تعار یکيكه   یگفت

ها واژه گاهيجا  یاهم به توانیم فيتعر نياز ا ؛(68: 9287)شاپور،  «شودیم انیكلمات ب

 جادينقش را در ا نيترها مه كه واژه  ياشاره كرد ترشیبرد. پ یپ کلماتوريدر ساختار كار



 78 شاپور زیپرو یکلماتورهایدر کار یزاکان دینثر عب یپا ردّ                     99 بهار و تابستان

هاس . نحوة برخورد با واژه شودیبا زبان م اتیو آنوه موجب تفاوت ادب دارند اتیادب

 نديفرآ دجايخاصشان در كنار ه  منجر به ا یریكارگها و بهنحوة متفاوت انتخاب واژه

 صیتشخ یبرا اكوبسني» .كندیم ینقش ادب یكه زبان را دارا گرددیم یسازبرجسته

و  ینیدو محور همنش یكاربرد واژگان بر رو وةیادب از ش یو ذات نفکيمشخصة ال

 شیوبك  یهاواژه انیواژه از م کيانتخاب  وةیش ی. به اعتقاد وديجویسود م ینیجانش

 ینیمحور همنش یها بر روآن ینیهمنش یو چگونگ ینیر جانشمحو یبر رو گريکديمعادل 

 «زبان سوق دهد یادببه سم  نقش  یزبان را از نقش ارتبان کيجمالت  تواندیم

 (.77: 9217 ،ی)صفو

 یکي نيو ا شودیاستفاده م اریها بسگوناگون آن یها یها و ظرفاز واژه کلماتوريدر كار

ها را كلمات آن یشاپور با دق  در معان  يپرو»س . ا کلماتوريكار یاصل یهایژگياز و

كلمه  کيگوناگون  یان. او از معگذاردیها را كنار ه  مو با ظراف  آن ردیگیكار مبه

شاپور   يپرو وةیش نيترمه  نيا دي... شا كندیاستفاده م یچند معن ريساختن تصاو یبرا

 (.379: 9248 ،ی)نبو «اس 

از  یـ جدا کلماتوريكار یبرا« كلمات کاتوريكار» ریبه تعب وانتیم  ین گريد یاز منظر

كه گونهنينن آلود از آن مطلوب اس  ـ نگاه كرد. بد یريكه داشتن تصو یبعد

 بردیكار مبه یها را نورخطوط و رنگ کاتوريكار کيدر  س يکاتوريهمانطوركه كار

 کیكم ريتصو کيو  شودیم نايبرجسته و نما ريآور در آن تصوو خنده  یكه نقاط نن آم

نن شان  لیكه پتانس ردیگیكار مبه یها را نورواژه  ین سيکلماتورنويكار شود،یخلک م

 ،کاتوريكار گريدعبارت. بهديآیم دينن  پد اي  یآمبهياثر مطا کيو  شودیم اندهينما

 واژها.  ینن آم  كاربس ،کلماتورياس  و كار ريتصاو  یكاربس  نن آم

نهفته  لیها و پتانساز قدرت واژه یخوب( بهاتیعنوان هنرمند عرصة كلمات )ادببه دیعب

 استفاده كرده اس .  یقابل نيخوب از ا اریها آگاه اس  و بسدر آن

لفظ تو نع  باشد دل تو بغ   كه تا كار تو با ال باشد، كار تو باال باشد و تا یدان نیقي ـ

 .(376: 9111 ،)عبید زاكانی باشد
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: 9111،به نخود چون ده  )عبید زاكانی ناريدو د ده ،یمن كه دو جو به خود نم ـ

392) 

را بر  بهياساس نن  و مطا ر،ينن  ز اتياس  كه در حکا یها به حدّدر واژه دیدق  عب

 ها قرار داده اس :محور واژگان و حروف آن

گف  عمار. گف :  س ؟یكه نام نو چ دی. نانبا از او پرسديخریدر ق  نان م یعمار نام ـ

عما  یندازیب« ر»عار شود و اگر  یندازیب« م»مار بماند و اگر   یدور كن« ع»نام تو اگر  نياز ا

)عبید  فروش ی. برو، من نان به تو نمیباش یزش  مردك یندازیب« الف»شود و اگر 

 .(388 -384: 9111،زاكانی

گف :  د؟یزنیچراش م س ،یگف : چون عمر ن یکي. زدندیرا در ق  م یعمران نام ـ

 .(319: 9111،اند )عبید زاكانیعمر اس  و الف و نون عثمان بر او اف وده

 مثال آورد:عنوانرا به ريموارد ز توانیاو م يیکلماتورهاياز كار اما

 .(231: 9111،)عبید زاكانی کارانیالعشک كار ب ـ

 .(227: 9111،آوي  متفکران )عبید زاكانیريش دس  ـ

ای آمد كه بیشتر جنبة بندیهايی كه پیشتر از عبید آورده شد در ذيل تقسی نمونه

كاريکلماتور در فرم و محتوايی داشتند؛ اما برای نشان دادن می ان شباه  جمالت عبید به

هايی از كاريکلماتورهای شاپور مضمون نی  در ادامه نمونه كارهای عبید را در كنار نمونه

 آوري .مشابهی هستند میكه دارای ساخ  بسیار 

: 9287)شاپور،  مس  رةيدا ،یضیب؛ (27: 9287: شب، روز بدون خورشید. )شاپور، شاپور

28). 

 ،)عبید زاكانی یالمندفه، دستار قاض ؛(231: 9111 ،)عبید زاكانی : العشک، كار بیکارانعبید

9111 :231). 

 .(28: 9287 )شاپور، كندی: ماه عسل شمشیری اس  كه عشک را شقه مشاپور

 .(238: 9111 ،)عبید زاكانی در مجلس مستان گذارند: العربده نمازی ]اس [ كه عبید

: به دكتر معالج  گفت  سرم سنگین اس . در جواب گف . تقصیر خودت اس ، چرا شاپور

 .(77: 9287)شاپور،  كنیكن فکر میصافقدر به جادهنآ
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 ،)عبید زاكانی؟ گف . عرقیكردید. آنجا چه م.گفتنآمدی: ق وينی تابستان از بغداد معبید

9111 :279). 

 .(62: 9287)شاپور، یآمدزند. خوشام فرياد میمعده ده یای كه قورت م: هر لقمهشاپور

)عبید  ديآیو به درون نم زندیمعده گويد: كیس  كه در م جودی: وقتی انسان سق  معبید

 .(311: 9111 ،زاكانی

به اين  كنندینرف زمین پرتاب مدشان را از باالی ساختمان به: اشخاصی كه خوشاپور

 .(67: 9287)شاپور،  له ندارند از پلکان پايین بیاينددلیل اس  كه حوص

 ،)عبید زاكانی تا سر و پای مجروح نشود ديندازینباشد در چاه م ی: خود را تا ضرورتعبید

9111 :237). 

 .(791: 9287شاپور،   )های دل اسزدای غ شاپور: شراب اسید جرم

 .(314: 9111 ،گف : شراب صابون اندوه اس  )عبید زاكانی روانیانوش یكسرعبید: 

 .كردندیبا قل  و چکش كار م یقبرسنگ یكه رو دميرا در گورستان د یاعدهشاپور: 

ها جواب دادند كه مأموران و آن دیكنیكار مچه نجايو ا دياكارهشما چه دمیپرس

 ینام كرده بود، حاال با تقاضا رییتغ یتقاضا اتشیمرحوم در زمان ح ني. ا یهست احوالثب 

 .(347: 9287)شاپور،  اس او موافق  شده

ی كعبه درآويخ  و هاپردهگذارد پیش از ورود به مکه رف  و به ی حج میایاعرابعبید: 

رز )عبید زاكانی، گف : خدايا پیش از آنکه مردم دررسند و تو را زحم  اف ايند مرا بیام

9111 :797). 

شباه  میان   یكه از لحا  باف  كالم و نوع بیان ن دیكنیگونه كه مشاهده مهمان

ها به حدّی اس  كه و ملموس اس . اين شباه  اديز اریكارهای عبید با كارهای شاپور بس

 شتریكه پ دیر عببا آثا اشيیادعا را كرد كه شاپور ـ با توجه به سابقة آشنا نيتوان احتی می

 وضوح از عبید تأثیر گرفته اس .اشاره شد ـ در آثارش به

 یکلماتورهایبا کار دیعب یهاکلماتورگونهیکار انیتفاوت م وجوهـ 5ـ 2

 شاپور

به  هاني؛ اما اهای شاپور نمايانده شدکلماتوريكار و دینثر عب میان شباه  یهاجلوه

 یمقاله در پ نيو اساساً ا س ین کلماتوريگونة كار با دیآثار عب کسرةيمطابق  تام و  یمعنا
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 ديبا رونيبداند. ازا یفارس اتیادب خيتار س يکلماتوريكار نیرا نخست دیكه عب س یآن ن

. اس شاپور  یکلماتورهايبا كار يیهاتفاوت یدارا دیعب یهاکلماتورگونهيرگف  كه كا

اس  كه  یو تطور ین فاصلة زماناز شش قر ینگارش ـ كه ناش وةیجدا از تفاوت زبان و ش

 اشاره كرد: ريبه موارد ز ديقرون از سر گذرانده اس  ـ با نيا یزبان در ن

 دیعب در آثار طنزـ حضور پررنگ 1ـ 5ـ 2

و مفاسد فرد و  هایزشت ها،بیبه استه اء و نشان دادن ع»متداول كه  ینن  به آن معنا

تر از شاپور كمرنگ یکلماتورهاير كار( د«نن »ذيل : 9217)داد،  «پردازدیجامعه م

 انیب یگف ، انالق كلمة نن  به همة آثار شاپور به معن توانیاس . در واقع م دیعب یكارها

 یرجدیكه غ یچراكه امروزه واژة نن  توسعاً دربارة همة موارد س ؛هابودن آن یرجدیغ

را كه در آن  ی یهر چ اير داعمل خنده اياكثر مردم هر نوشته »و  شودیكار برده مهاس  ب

 یبرا یالهیو آن را وس نامندیعنصر خنده و تمسخر وجود داشته باشد، نن  م ینوعبه

 ینبعاز انواع شوخ یکينن   كهی. درحالدانندیم یو گذران وق  و بعضاً سبک يیجولذت

همة  نکهي، باارونيازا .(97: 9288 ،ینی)كردچگ «خاص خود را دارد یهایژگياس  و و

 کیدق ینن  به معنا گیهم وجود اين، ا باام ،یرجدّیاس  غ یشاپور آثار یکلماتورهايكار

دو  نیشاپور ب کلماتوريدر واقع كار. »دیمفکاهه نا ديها را بااز آن یو بخش ستندیآن ن

 بهيكه هدف خنداندن اس  به مطا يیدر حرك  مداوم اس . در جا یمحدودة نن  و فکاه

و  انی)نالب «زندیبه استه اء گرفتن مشکالت اس  به نن  پهلو م یراو آنجا كه خنده ب

 یعبید زاكانی نن  دیاس  كه نن  در آثار عب یدر حال ني(. ا21: 9219 ،یجهرم یتسل

تلخ را موردانتقاد قرار  یتیواقع ،خود  یآمبهياس  كه در پس صورت مطا یاجتماع کسرهي

 به ه  مالحظه كرد: هیان نمونه نخس  شبدر هم توانیتفاوت را م نيداده اس . ا

 :شاپور

 .(27: 9287)شاپور،  روز بدون خورشیدشب، -

 .(28: 9287)شاپور،  مس  رةيدا ،یضیب ـ

 :عبید

 .(231: 9111 ،)عبید زاكانی العشک، كار بیکاران ـ

 .(231: 9111 ،)عبید زاكانی یالمندفه، دستار قاض ـ



 78 شاپور زیپرو یکلماتورهایدر کار یزاکان دینثر عب یپا ردّ                     99 بهار و تابستان

 شاپور آثاربودن  یو ذهن دیعب نثربودن  ینیعـ 2ـ 5ـ 2

 یاس . مسائل و موضوعات نن ها «ینن  اجتماع»از نوع  دیكه نن  در آثار عب گفتی 

جمالت  ،جه نیهم به .اس  یرونیب طیاو و مرتبط با جامعه و مح یرامونیامور پ د،یعب

از  نکهيباا شيکلماتورهايكار رهستند. امّا شاپور د ینیغالباً ع  ین اشیکلماتوريكار

ها را در ذهنش آن حالنيبا ا ،ردیگیبهره م رامونشیپ یهادهيو پد اءیو اش ها ینیع

منجر  یالیو خ یانت اع یريكه به خلک تصاو  ديریم شيکلماتورهايدر قالب كار یاگونهبه

 .دهستن یذهن یشاپور جمالت یکلماتورهاياز كار یبخش  جه نی. به همگرددیم

 :شاپور

)شاپور،  كندیم یگذارهيدر عمر نگذشته سرما یگمرگ در عمر گذشته و زند ـ

9287 :371). 

 .(267: 9287هاس  )شاپور، سقوط نيترسقوط پرواز دردناک ـ

 :دیعب

كرده  هیدو چاووش كه بر دو نرف در نشسته باشند و بر چماق تک ریالنک المنکر و ـ

 .(231: 9111 ،)عبید زاكانی

ريستند و ر نفرمود، ورنه بر ما می  مقرّاو را سپاس داريد كه فرشتگان را نجاس ـ

 .(238: 9111 ،)عبید زاكانی آلودندمیهای ما را جامه

 و نگاه اجتماعی در آثار عبید شاپور یدر کارها یفلسفـ نگاه 3ـ 5ـ 2

 یانیرا در قالب ب یاز مسائل هست لسوفانهیف یدرك شيکلماتورهايدر كار یشاپور گاه  يپرو

و نه  پردازدیم یموارد نه به انتقاد اجتماع نيشاپور در ا. »كندیم نایب  یو نن آم یرجدیغ

. نگاه او كندیو قضاوت م زندیحرف م یو زندگ ی. او دربارة هستزندیاز انسان حرف م

همراه  یگرا و فلسفعام یجيبا نتا اءیاش یاگرچه در قلمرو ج ئ ها،یرسازين تصويدر ا

 یالسوفانهیف ی  حرف ب ند باز در پس كلماتش تلقه یاگر دربارة مسائل ج ئ یاس ، حت

 دیاما در آثار عب .(337: 9219 ،یجهرم یو تسل انی)نالب «را نهان كرده اس  یاز هست

 طیمواد و عناصرش را از مح نکهي. او عالوه بر ا یابيیرا نم یفو فلس ینگاه كل نيا گاهچیه

 رواز اين ؛اس  یو اجتماع ریگهمه یژانر نشيبه دنبال آفر ردیگیو جامعه م یرونیب

 ساده اس . یزبان یو دارا گرددیم یحول امور ماد شيکلماتورهايكار
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 :شاپور

)شاپور،  بردی در خروجی زندگی میسوبهگیرد و زمان دس  تمام موجودات را می ـ

9287 :78). 

  به ما ی ديگر را ههای ساع  خیلی چی هانظری را كنار بگذاري ، عقربهاگر كوته ـ

 .(373: 9287)شاپور،  دهندنشان می

 :دیعب

 ،)عبید زاكانی تا سر و پای مجروح نشود ديندازینباشد در چاه م یخود را تا ضرورت ـ

9111 :237). 

)عبید  ديخود را خوش دار خوارانراثیاس  از حساب م یباق اتیكه حچندان ـ

 .(291: 9111 ،زاكانی

 شاپور یادر کاره یشاعرانگ وجودـ 7ـ 5ـ 2

شاپور اس . در آثار  یکلماتورهاياز كار یدر برخ  يوجود وجوه شعر گريتفاوت د

 هایهنرسازهو  الیاستفاده از صورخ لیكه به دل  يخوریبرم يیکلماتورهايكار شاپور به

جنبة غالباً  هاکلماتوريكار دس نيگف  كه در ا ديبا نیشعرگونه دارند. همون یحالت یزبان

به وجود   ی. ظاهراً او خود نرودیم نیاز ب یو حت شودیكمرنگ م اریآن بسنن  و فکاهة 

ه   ديشا: »ديگویانجام داده اس  م 9267كه در سال  یامسئله آگاه بود. در مصاحبه نيا

ام كه ه  حس كرده نکهيا یباشند، برا شتریب  يهاها در نوشته«شاعرانه»ام كه كرده یسع

را  يیهاآن شتریاما خودم ب ؛دوستشان دارند شتری  و ه  مردم بتر اسآسان  يگفتنشان برا

 کلماتورهايدس  كار ني(. ا921: 9287)شاپور، «اس  تریدوس  دارم كه جنبة نن شان قو

 لیقب نيحساب آورد و بهتر آن اس  كه اآن، به کیخاص و دق یعناشعر، به م توانیرا نم

 یافتيشعر شدن را دارند امّا در حد در یاسب برامن نةیدانس  كه زم يیها«نرح»ها را نوشته

 اند.مانده یباق یذهن

 .(923: 9287را دارد )شاپور،  یچشمان آب نيترآسمان درش  ـ

 .(963: 9287ماه هستند )شاپور،  یپا یستارگان جا ـ

 .شودیوارد حوزة شعر نم گاهچیه  ،یّاز ادب یامّا، با وجود برخوردار دیعب جمالت
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 یریگجهینتـ 3

نرفداران  ریدر چند دهة اخ كهاز انواع نن  اس   یکيو  نثر یهااز گونه کلماتوريكار

هاس . اين گونه محصول دق  در ابعاد مختلف واژهكرده اس .  دایخاص خود را پ

گیرد كه پتانسیل كار میها را به نحوی بهكاريکلماتورنويس در مهندسی كلماتش، واژه

آن  ی،گونة ادب نيآمدن ا ديپد دورةپژوهشگران با توجه به ی برخ. شودنن شان نمايانده می

بر پاية اصل اساسی  .دانندیم یفرنگ یاشهير یو دارا یرا رهاورد ترجمة آثار غرب

های گذشته بنا ها همواره بر پاية متنمتن نیس  و متنبینامتنی ، هیچ متنی بدون پیش

گرا گونة موج  مضمون نياادب فارسی، برای اساس، با جستجو در گذشتة شوند. براينمی

موج  و  اتی. اب3 .. جمالت قصار و امثال سائر9: اف يدو سرچشمة عمده  توانیم

كه شباه    يخوریبرم یبه نثر ی،فارس کیسنثر كال در .یسبک هند یگرامضمون

، لة دلگشارسادر  یزاكان دیعب  یدارد. نثر نن آم های پروي  شاپورکلماتوريبه كار یاریبس

كه هموون  دهیانجام یدر موارد متعدد به جمالت فاتيرسالة تعرخصوص در و ب صد پند

در آثار عبید، ما با جمالتی  آن گونه را داراس . یاصل یهایژگياس  و و کلماتوريكار

روبرو هستی  كه جدای از بار نن آمی  آن، نويسنده با نثری ساده و موج ، كلمات را 

آور را به ذهن متبادر گذارد كه در نهاي  تصويری خندهنه كنار ه  مینرزی هنرمندابه

گونة  نيدر خلک اوی  توان گف می ،دیآثار عب باشاپور  يیآشنا سابقة با توجه بهكند. می

 يیهاتفاوت د،یعب یهاکلماتورگونهيكار ،وجود اين با باشد. رفتهيپذ ریتأث دیاز نثر عب ادبی

بودن  ینیع ،دیعب در آثار نن حضور پررنگ  دارند؛ ازجمله:شاپور  یکلماتورهايبا كار  ین

و نگاه اجتماعی در آثار  شاپور یدر كارها یفلسف، نگاه شاپور آثاربودن  یو ذهن دیعب نثر

 یاگونه کلماتوريكه كار هیّفرض نيا ،در كل. شاپور یدر كارها یشاعرانگ وجودعبید، 

 ةیفرض تواندینم ،شکل گرفته اس  یفارس اتیبغرب در اد اتیاس  كه از توجه به ادب

 نو دانس . یدر قالب نهيريد یاگونه یایگونه را اح نيباشد و بهتر آن اس  كه ا یدرست

 

 هایادداشت

( به Intertextuality« )بینامتنی »توسط ژولیا كريستوا مبحثی تح  عنوان  9111. در سال 9

 پیشین و بر اساس متون ديجد یمتن افتنيشکل  یبه معن ینامتنیبهای ادبی وارد شد. میدان پژوهش
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ها محو شده آن نیاز متون كه مرز ب یاز تعداد ی اس افشرده ديمتن جد كهینوربه ؛معاصر اس 

. نماند یآن باق ةج  ماد ی یچ هاآناز  كهد نتازه شو یبه شکل متن جديد ساختار اين متون در و

يجاد روالی را دارد كه يک متن، از آن نريک بر پاية گفتمان دغدغة ا« متن در بند»كريستوا در »

آفرينند، بلکه اين شود. مؤلفان متون خود را به ياری اذهان اصیل خويش نمیموجود بنا میازپیش

: يک سدينویمكنند؛ همونان كه كريستوا متون را با استفاده از متون از پیش موجود تدوين می

های متعدد، ی در فضای يک متن مفروض اس  كه در آن گفتهمتن جايگش  متون و بینامتن

؛ (68: 9213)آلن، « كنندبرگرفته از ديگر متون، با ه  مصادف شده اس  و يکديگر را خنثی می

« متن پنهان»به  هاتوان از آناند كه میای از متون ذوب و استحاله شدهبنابراين در هر متنی مجموعه

 تعبیر كرد.

شاپور، تهران: كتاب   يشاپور، پرو  يپرو یکاتورهايبا كار یزاكان دیعب گربةموش و . نک: 3

 .9263نمونه، 
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